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Szerkesztőség ás kiadóhivatal: 
Kráterévé Nándor könyvnyomdája CelldCmölkör 
kte intézendők a szellemi részt illető köziemen;> 

hirdetések és mindennemű r énzilletékek. 

A szellem, az akarat, 
az energia. 

Egy város haladási képességéhez 
sok minden megkívántatik. Különöset) 
három föllétel szükséges: a szellem, az 
akarat és az energia. A három közül 
bármelyik hiányozzék, hiába volna meg 
minden más föltétel, a város haladásá
ban annak az egynek hiánya is azon
nal érezhető. 

Vegyük először a szellemet! Mi az 
a szellem ? A szellem filozófiai értelem
ben magát a lelki életet jelenti, amely 
a képzettség fejlettségéhez mérten lehet 
alacsony vagy magas iiivóju. Jelt ntheti 
azonban azt az erőt is, amely uj fogal
makat alkot, vagy amely az' egymástól 
első látásra talán messze álló fogalma
kat összekapcsolja, azokat kombinálja 
és szellemileg vagy fizikailag uj dolgo
kat produkál, népies nyelven: kitalál. 
A'»szellem« szó a közönséges értelem
ben rendesen ez utóbbi alakban hasz
nálatos. Mert kire mondjuk, hogy szel
lemes ember? Arra, aki a maga fog
lalkozásában oly módokat használ, ami

lyeneket más ember, aki nem szellemes, 
soha sem találna ki. mert csak szellemi, 
vagy fizikai kaptafára dolgozik. A tár-
saleáskin szellemes ember az. aki a 
szóban levő fogalmakat merőbén uj mó
don, eredetien variálja, combinálja; 
olyan kapcsolatokat hoz össze, aminő
ket a társaság tagjai sokszor elképedve 
hallanak. A társalgás anyagához oly 
mezókról is hord ágakat, gályákat, a 
melyek sok-sok mérföld távolságra van
nak. Ezért van az, hogy a szellemes 
"ember társalgását renHkivüli érdeklő
déssel, figyelemmel és élvezettel hallgat 
juk. Ezért van az, hogy a szellemes 
embert mindenütt szeretik s hogy a 
szellemes embernek még a szerelemben 
is nagyobb sikerei vannak, mint annak, 
ki a szerelmet is kaptafára húzza, sab
lonok szerint gyakorolja. 

A szellem tehát tulajdonképen nem 
más, mint egy bizonyos lelki eró, amely 
a lehető legsajátlagosabban egyéni. Azon
ban van a szellemnek egy más alakja 
is. Az, amely egy társaságban, egy köz
ségben, megyében vagy országban ural
kodik. Ez tulajdonképen egy mód, amely 
szerint egy irány, amely után egy ér

zelem, amelynek hatása alatt gondolko
dásunkat, akaratunkat, tetteinket vezet
jük. Az a szellem, amely átengedi az 

; illető térület lakóit, amely bevilágít a 
'• sötétségbe s vezeti a lelkeket abba a 
' bányába, amelyben az emberi boldogu-
. lás érceit fejtik, vezeti abba a kohóba, 
; amelyekben ezeket az érceket kiolvaszt

ják, vezeti abba műhelybe, amelyben 
ezen kiolvasztott nemes érceket. — 
kinek-kinek a vágyai s szükségletei ki
elég. :ísére — formákba kalapácsolják, 
vezeti abba a boltba, amelyben a bol
dogság ezen cikkeit a lakók bizonyos 
ellenszolgáltatásért megvásárolják. Sem
miesetre sem tehát azon szellem, mely 
azt mondja: ha eddig jó volt, ezután 
is jó lesz. Ez nem szellem, hanem mo
csárgáz, mely az álló vizekben, mocsa
rakban fejlődik. Ez sem nem mód, sem 
nem irány, sem nem érzelem, hanem 
vagy szellemnélküliség, vagy kényelem
szeretet. Ez nem világit semmibe, ez 
nem vezet semmibe, ez nem a boldo
gulás útja, hanem a maradiságé, az 
enyészeté, a szegénységé, a pusztulásé. 

Amelyik társaságban nincs szellem, 
azt ott hagyjuk, az föloszlik. Amelyik 

A magyar költészet 
legújabb iránya. 

10 I r t * : BARABÁS JÁNOS. 

A legújabb magyar költészetről megfOs-
Mttt képünk nem volna teljes, befejez*!;, ha 
meg a két, legtöbbször~ei;le<>etett hibájáról 
uem szólnánk: a magyartalanságáról, vagy 
nemzetközi jellegéről és arról a sajátságáról, 
melyet az Ady-irány tárnadói .kórházi köl
tészet .-nek, az .érzéki szerelem lyrijának., 
az .affektáJt, hazug, erőc/.akolt, modern vel-
leitások« költészetének neveznek, vagyis ha 
az uj költészet aestlt, .i'iai esettlikai értéke
léséről nem emlékeznénk meg. 

Az a sok támadás, - .mdern lyriku-
sainkat e tekintetben érte, elrncndhatjqk, )•• ;-
jogos volt. Mer' akármennyire i.i legyünk 
»vad« soviniszták, ne legyünk .salabakterok«, 
..J legyünk a tisztesség, az erénycsőszség par-
veiitii,—m.'gi" ••MJnálattaj. ki'ü -megvallanunk, 
hogy igen sok tartalmi elem került modern 

költőink tolla alá, amit a jó iz lé^ , müveit 
magyar ember gyomra be nem fogadhat. Nem 
fogadhat be, ha mégannyira emberies és ter
mészetes is az ízlései Voltak már érzéki kul
tuszt üző költőink. Reviczkynk, Vajdánk, 
Szilágyi Gézánk; a >Magyar Kigaro« és más 
pornografikus lapjaink számár." is akadt min
denkor .modern' versfaracónk: voltak olyan 
küllőink, kik nemzetközieknél; látszottak, bár 
inkább klasszikusok voltak ^'tulách),poétáink 
között azonban egy sem akadt, aki oly nyer
sen impresszionista, naturalista lett volna, 
mint Adv és követői. Es a hazájáról sem 
szi-tt eddigelé magyar költő oly kicsinylőleg, 
mint az uj költők. Szerény munkám első ré
szében megkísértettem legújabb költészetünk 
irányának szociológiai és pszikülogiai rugóit, 
gyökereit felszínre hozni és takargatni pró-

Itarh a .bet.™- költészet hibáit a beteg kor 
hibáival. A hazatiatlansagra és durva érzéki-
ségre azonban nincs takaró. A ; költő lehet, 
sőt legyen is korának hü kifejezője, de ezzel 
a költői hivatás még nincs betöltve. Legyen 
a költő a beteg társadalom be.try költője, 

de halódó ritmikus hangjával legyen annak 
irátijitója isi 

.Szomorúan kell azonban látnunk, hogy 
motkrn poétáinkat nem hevíti a hazaszeretet; 
nem lelkesülnek a nagy nemzeti ideálok után, 
nem, még az erkölcsi ideálok után sem. Ady 
még csak eldicsekedik vele, hogy ő Gőg és 
ilagój fia; fülében még ősmagyar dal ri
vall; még elüti a itt-ott, hogy régi költőink 

•Még simi sem sirhatlak szépen, . 
Én siratom magam s a népem!« 

Ezt a ke<? . '.. ..uzeretetet azonban 
több helyen rontja le a saját faját becsmérlő, 
lekicsin,.j hang: Parisból hazaindultában fe
hérebb lesz, 'oint a svájci hegyek, ott már 
érc. . i mondja: 

• Küldi már csókjait nekem 
A magyar Temető,« 

Aztán igy biztatja magát: 
• Dalolj, dalolj. Idegen fiad 
Daltalan tájra megy, •szegénye . 
Koldu.- zsivaját a magyar Ég. 

I " Óh küldi már felém. 
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A VASMEGYEI 

Takarékpénztár 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÁRUOSZTÁLYA 
SZOMBATHELY. 

Ajánl: Mindennemű mezőgaz
dasági és ipari gépekrt, malom
berendezéseket, benzin- és 
nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, g é p - és 
nyersolajat, műszaki cikkeket,' 
zsák. ponyva és kötélárukat, 
mindennemű műtrágyát kar-
tellen kivül, vetömagvakat, 
erótakannányféléket. belföldi 
és porosz kőszenet, kovács-

SZenet, meszet és czementel, 
tűzoltó-felszereléseket stb. stb. 

Mérsékelt árak! 
Méltányos fizetési feltételek I 

Központi iroda: Kőszegi n 2. 

Raktár: Széli Kálmán n. 25. 

árajánlattal és költségvetéssel 

díjmentesen szolgálnak. 

KépviMlöt minién községben ker t iünk . 

..A köztudatba ment át", hogy csakis 

Kál la i Lajos motorgyára 

Budapest, VI. Gyár-utca 28. 
szállítja t e l j e s jótál lás m e l l e t t 

a lehirnevesebb motorcsépló készleteket. 

Salát érdekében kérjen minden gazda disz-föárlapot, melyet ingyen, bérmentve küld a gyár. 
Fontos ügyelmeztetés ! Kállai LAJOS hírneves motorgyára 

nem tévesztendő össze más KÁLLAI nevü kereskedő cégekkel. 

N A G Y P Á L 
c z e l l d ö m ő l k i f é r f i d i v a t t e r m e 

Hollósy-tér, az apátsági székházban. 

A budapesti szabászali tanfolyamon elsajátított legújabb szabá 

szerint készülnek a legkényesebb igényeknek is megfelelő 

uri, papi, sport é s egyenruhák 
jutányos árakon. 

A divatterem mellett a t. közönség kényelmére 

szövetraktár áll rendelkezésre, 
hol is a legdivatosabb, jó minőségű szövetek idény szerint 

nagy választékban beszerezhetők. 

SAJÁT ÉRDEKE, 
bog; lehetőleg osszponto»ttsa ullkiégletelnek 
beszerzését egy cégnél, maly ezatoa védi 

érdekelt legjobban. 
E L Ő N Y E I : 

1. Kern kell ismeretlen cégekhez fordnlnia. 
2. Nem lesznek szétágazó kfitelezettsée.ei. 
3. Álla idó nsswk.ttrtésuel pontos és reális 

kiszolgálást biztosit macának. 
4. Aliandó Összeköttetése mindig vigyázni íog 

unt nvojénea* megtartani. 
Sa)at érdeke, hogy csak ismert, előkelő céget 

tiszteljen meg bizalmával. 
Aufrecht é s Goltschmied utóda 

Slsk es Tárfia r.-t, 
Bnd jpft. IV. Karoly-korui 10. szám. 

Kaphatók kényelmes havi lefizetésre. állandó 
összeköt te té tcél íolyóezáiriani l s : 

I I . A magyar éd néjriei troe.iii nsszes termé
kei ü, épek. S. Bőröndök é> B6h udáruk. 4. 

K Férfi fehérnemuek. í>. Látcsövek. 6, Fénykén-
Íj készülékek, felszerelések. 7 Vadászjegyverik, 
g pisztolyok, flúbertfk . Chinaez stáruk. 9. Csillár-
fi és petróleumlámpák. tÖ. Rézbutorok. 11. ÍSzÓnye-, 

gek. 12. MmdeDoewij hangszer. 
Fenti IU í-*7tá!"unk összes cikkei efeÖWngU mi
it <t-((titj, minden osztáiy . .-.keiről külön ki
merítő árjégv?ékkel rendelkezünk és a kívánt 

árjegyzéket ingyen és bérmentve küldj k. 
tlvunk.^Wvőkör'' i megtartása, pontos kiszol

gál*?, méltányos árak révén. 
Minden felvilágositáseal szívesen szolgálunk. 

ííasdsr József ssSchütz Gyula 

sirköraktára 
Czelldömölk, a Kossuth Lajos-utcában 

ügy egyszer , vala
mint modern, művészi 
kivitelű síremlékek

ben , nagy választék 

Nyomatott Dirkgreve NánduFvTllauyUzemü konymyjaniaijában, Celldömölkön. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Dmkereve Nándor könyvnyomdája Celldömölkör 
ide intézendők a szellemi részt illető köziemen; • 

hirdetések és mindennemű pénzfliclékek. 

A szellem, az akarat, 
az energia. 

Egy város haladási képessegéhez 
sok minden megkívántatik. Különösen 
három föltétel szükséges: a szellem, az 
akarat és az energia. A három közül 
bármelyik hiányozzék, Inába volna meg 
minden más föltétel, a város haladásá
ban annak az egynek hiánya is azon
nal érezhető. 

Vegyük először a szellemet! Mi az 
a szellem ? A szellem filozófiai értelem
ben magát a lelki életet jelenti, amely 
a képzettség fejlettségéhez mérten lehet 
alacsony vagy magas nivóju. JeU ütheti 
azonban azt az erőt is, amely oj fogal
makat alkot, vagy amely az egymástól 
első látásra talán messze álló fogalma
kat összekapcsolja, azokat kombinálja 
és szellemileg vagy fizikailag uj dolgo
kat produkál, népies nyelven: kitalál. 
A »szellemi szó a közönséges értelem
ben rendesen ez utóbbi alakban hasz
nálatos. Mert kire mondjuk, hogy szel
lemes ember ? Arra, aki a maga fog
lalkozásában oly módokat használ, ami

lyeneket más ember, aki nem szellemes, 
soha sem találna ki. mert csak szellemi, 
vagy fizikai kaptafára dolgozik. A tár
salgásban szellemes ember az. aki a 
szóban levő fogalmakat merőben uj mó
don, eredetien variálja, comhinálja; 
olyan kapcsolatokat hoz össze, aminő
ket a társaság tagjai sokszor elképedve 
hallanak. A társalgás anyagához oly 
mezőkről is hord ágakat, gályákat, a 
melyek sok-sok mérföld távolságra van
nak. Ezért van az, hogy a, szellemes 
ember társalgását reiHkivüli érdeklő
déssel, figyelemmel és élvezettel hallgat 
juk. Ezért van az, hogy a szellemes 
embert mindenütt szeretik s hogy a 
szellemes embernek még a szerelemben 
is nagyobb sikerei vannak, mint annak, 
ki a szerelmet is kaptafára húzza, sab
lonok szerint gyakorolja. 

A szellem tehát tulajdonképen nem 
más, mint egy bizonyos lelki erő, amely 
a lehető legsajátlagosabban egyéni. Azon
ban van a szellemnek egy más alakja 
is. Az, amely egy társaságban, egy köz
ségben, megyében vagy országban ural
kodik. Ez tulajdonképen egy mód, amely 
szerint egy irány, amely után egy ér

zelem, amelynek hatása alatt gondolko-
. dásunkat, akaratunkat, tetteinket vevet-
! jük. Az a szellem, amely átengedi az 
j illető terület lakóit, amely bevilágít a 
: sötétségbe s vezeti a lelkeket abba a 
' bányába, amelyben az emberi boldogu-
j lás érceit fejtik, vezeti abba a kohóba, 
; amelyekben ezeket az érceket kiolvaszt

ják, vezeti abba műhelybe, amelyben 
ezen kiolvasztott nemes érceket — 
kinek-kinek a vágyai s szükségletei ki-
eléf,.:ísére — formákba kalapácsolják, 
vezeti abba a boltba, amelyben a bol-

j dogság ezen cikkeit a lakók bizonyos 
ellenszolgáltatásért megvásárolják. Sem
miesetre sem tehát azon szellem, mely 
azt mondja: ha eddig jó volt, ezután 
is jó lesz. Ez nem szellem, hanem mo
csárgáz, mely az álló vizekben, mocsa
rakban fejlődik. Ez sem nem mód, sem 
nem irány, sem nem érzelem, hanem 
vágy szellemnélkiiliség. vagy kényelem
szeretet. Ez nem világit semmibe, ez 
nem vezet semmibe, ez nem a boldo
gulás utja, hanem a maradiságé, az 
enyészeté, a szegénységé, a pusztulásé. 

Amelyik társaságban nincs szellem, 
azt ott hagyjuk, az füloszlilc. Amelyik 

A magyar költészet 
legújabb iránya. 

1 0 Irta : BARABÁS JÁNOS. 

A legújabb magyar költészetről megfös-
tött képünk nem volna teljes, befejezett, ha 
még a két, legtöbbször emlegetett hibájáról 
uem szólnánk: a magyartalanságáról, vagy 
nemzetközi jellegéről és arról a sajátságáról, 
melyet az. Ady-irany támadói .korházi köl
tészet t-nek, az .érzéki szert'rm lyrájának., 
az .affektált, hazug, erőszakolt, modern vel-
leitások. költészetének neveznek, vagyis ha 
az uj költészet aesk'o.t';ai-és cthif:ái -értéke
léséről nem emlékeznénk meg.. 

Az a sok támadás, r modern' lyriku-
sainkat e tekintetben értéj elmondhatják, 
jogos "volt. Mer' akármennyire i . . legyünk 
>vad< "soviniszták, ne legyünk »salabakterok«, 
. . j legyünk a tisztesség, az éc^nycsőszség par-
venüi,-mégis—sajnálattá'—kelt megvallanunk, 
hogy igen sok tartplmi rlem került modern 

költőink tolla alá, amit a jóizlésü, művelt 
magyar ember gyomra be nem fogadhat. Nem 
fogadhat be, ha mégannyira emberies és ter
mészetes is az ízlése! Voltak már érzéki kul-
tószt Uzö költőink. Reviczkynk, Vajdánk, 
Szilágyi Gézánk; a .Magyar Figaro, és mrs 
pornografikus lapjaink számáré is akadt min- i 
dérkor •modern, versfaragónk; voltak olyan 
költőink, akik nemzetközieknél; látszottak, bár j 
inkább klasszikusok voltak ^'ítdáchj, poétáink j 
között azonban egy sem akadt, aki oly nyer- | 
sen impresszionista, naturaiista tett volna, 
mint Adv éa köveiéi. É s . a hazájáról sem 
szólt eddigelé "magyar költő oly kicsinylőleg, 
mint az uj költők. Szerény munkám első ré
szében megkísértettem legújabb költészetünk 
irányának szociológiai és pszikologiai rugóit, 
gyökereit fölszinre hozni és takargatni pró-

'tam a .beteg- költészet hibáit a beteg kor 
hibáival. A hazafiatlansagra és durva érzéki-
ségre azonban nincs takaró. A költő lehet, 
sőt legyen is kordnak hü kifejezője, de ezzel 
a költői hivatás még nincs betöltve. Legyen 
c költő a beteg társadalom beit'j költője, ' 

de halódó ritmikus hangjával legyen annak 
irányitója isi • 

Szomorúan kell azonban látnunk, hogy 
modern poétáinkat nem hevíti a hazaszeretet; 
nem lelkesülnek a nagy nemzeti ideálok után, 
nem, még az erkölcsi ideálok után sem. Ady 
még csak eldicsekedik vele, hogy ő Qóg és 
Magój fia'; fülében még ősmagyar dal ri
vall; még elsírja itt-ott, hogy régi költőink 

. .Még sirni sem sírhattak szépen, 
Éu siratom magam s "a népem!. 

Ezt a kes £ 1. „aszeretetet azonban 
több helyen rontja le a saját faját becsmérlő, 
lekicsin...... hang: Parisból hazaindiiltában fe
hérebb lesz, oint a svájci hegyek, ott_ már 
érzt is mondja: , 

.Küldi már csókjait nekem 
"' A magyar Temető.. 
Aztán igy biztatja magát: 

Dalolj, dalolj. Idegen fiad 
Daltalan tájra megy, szegény: 
Koldu.- zsivaját a magyar Ég. 
Oh küldi már felém. 
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községTien', városban, országban nincs 
szellem, *az tengődik, a koldus, a nyo--
morult, mely előbb-utóbb más, de szel
lemes cápának a gyomrába kerül. Ez 
bánya, amelyben bennmaradunk, kohó 
melyben minket, olvasztanak meg, mű
hely amelyben minket kalapácsolnak 
agyon, bolt amelyben minket adnak el. 

Boldog tehát az a társaság, város, 
ország, amelyben szellem van, de bol
dogtalan is ám az, amelyben a szellem 
hiányzik. Ezért tartom elsőnek és leg-
fotosabbnak valamennyi boldogulási té
nyező között a szellemet, amely űzi, 
hajtja a többit is. 

S most rátérek az akaratra. Mi az 
akarat ? A filozófiában határozott defi
níciója nincsen, de az életben mindenkr 
igen jól ismeri. Másként magyarázza 
egyes bölcsek — esetleg nem bölcsek 
— filozófiája, másként az egyes vallá
sok filozófiája, ezért minek is vesződjem 
a filozófiájával, mikor T az ember sem 
nem bölcs, sem nem pap. 

Ezért csak röviden a formájával 
bíbelődöm. Nos, tehát a szellem meg
találta a módot, megtalálta az eszközt, az 
utat, amely a boldogság, mint cél felé 
irányit bennünket. Most, mikor ezt tud
juk, kettőt gondolhatunk; az egyik: ha 
eddig jó volt, ezután is jó lesz. (Jó 
mondás, igen kitűnő, de mégse kérünk 
belőle!) Ez az egyik, mely az akarás
nak a negatívuma, vagyis a nem aka
rás. A nemakarás pedig ismét mit jelent? 
A maradiságot, amelynek a vége —-
amint láttuk az enyészet, a pusztulás. 

A másik gondolat ez: megvan a 

riiW, ^ ¥ | r ^ ^ ^ 5 z W H f n W g T O 
amely a boldogulás felé vezet,, ragadjuk 
meg az alkalmat; rajta, induljunk! Ez 
az a gondolat, amely a maradiságból 
kizökkent bennünket, ez az az erkölcsi 
erő, aniely a kijelölt uton megtart ben
nünket mindaddig, mig a célt el nem 
értük.Amelyik társaságban nincsen aka
rat, az előbb-utóbb föloszlik, amelyik 
városban, országban hiányzik az erkölcsi 
akarat, az belepi a maradiság pora, 
annak az atmoszfériáját telitetté teszik 
a maradiság mocsarából kiáramló gázok, 
s ez a por és ezek a- gázok fullasztják 
meg a lakosságot, mely az idegen, de 
erkölcsi akarattal megáldott erőknek a 
fogyasztási cikke leend. 

Most következik a harmadik fóté-
nye/.ő, az energia. Mi ez energia ? A 
fizikában azt az erőt nevezik igy, amely 
a testtel munkát, dolgot végeztet. De 
nem erről vau szó,, hanem az erkölcsi 
energiáról, amely az ember akaratára 
hat, hogy a cél elérésére szolgáló mun
kát minden erejével, akármiféle idegen 
akarat ellen is, bármilyen akadály gör
düljön is az útba. elvégzi. Tehát a szellem 
megadta az utat, megvan az ut; meg
van az akarat is, de esetleg a nehéz
ségek miatt lankadás áll be s igy ve-
szélyezve van a cél elérése. De közbe-
zól hatalmas hangjával az Energias 
uraság s a füledbe dörgi: te ember, 
te hatalmas ember, hát ilyen gyáva 
vagy, hát ilyen nyomorult vagy, hát 
ilyen pipogya vagy, hogy a szúnyogot 
is elefántnak nézed, hogy a szálkát is 
gerendának nézed; hát ilyen lusta, rest 

ienT-sz-
li ogy kivigyorógnak az emberek s vár
ják, hogy az abbahagyott munkádat 
fölhasználva, ők folytassák az utat! Föl, 
te haszontalan! . . . S az ember elszé-
gyenli magát: annál nagyobb energiával, 
annál több fanatizmussal rúgja maga 
elöl a göröngyöket. — A vége: a célt 
elérte. 

Szellem, akarat, energia: hogy 
városunkban megvannak-e, azt most 
nem fejtegetem. A kérdést tegye föl s 
adja meg rá a feleletet kedves olvasó
publikumunk. 

Adja Isten, hogy a válasz minden
koron az legyen : igen ! 

ifj. B. Gy. 

L e v ő é i J M a r á n a k . 

A nyárfák alatt az ezüstös Vízen 
becsukódtak már a sárga lótuszok, 
Mara, ma néked az anyám üzen. 

Nagy, fehér házunk most csupa bánat, 
Ugy járunk benne, mint szegény árják. • 
Mara, beteg anyám sokat sir utánad. 

Esténkint szobánkon bus sejtelem fut át, 
Mig künn a ködben őszi szél zokog . . . 
Hallottam, készül menyasszony ruhád. 

Agg. komor apám is sokszor emleget, 
A könny elfutja ilyenkor szemét. 
Mara, ugy-e már ne Várjunk tégedet? 

Mi hozzánk soha, soha nem jösz el . . 
Beteg anyámat hiába biztatom. 
Temetés lesz nálunk, sejtem, most az össze 1 . 

A nyárfák alatt az ezüstös Vízen 
becsukódtak már a sárga lótuszuk . . , 
Mara, az anyám utolszor üzen ! 

Qy. Kocsis bászló. 

Fagyos lehellet és hullaszag 
Száll ott minden virág felelt. 
Elátkozott hely. Nekem: hazám, 
A naptalao Kelet. 
Mégis megyek. Visszakövetel 
A sorsom. S aztán meghalok, 
Megölnek a daltalan szivek 
S a vad pézsma-szagok . . .« 

' (Ady: A Gare, de l'est-en.) 
Más fiához is hütelen volt már Magyar

ország; másoknak is volt durva megvetésben 
részük honfitársaik részerői: ez a magyar 
poéta sorsa. Ilyenfajta kifakadásra még sem 
vetekedtek, mint A Hortobágy poétája, aki 

•Kun lajta, nagyszemü legény volt, 
Kinzottja sok-sok méla vágynak, 
Csordát őrzött és neki vágott 
A hires magyar Hortobágynak . . . " 

Egyszer gondolt csodaszépet. 
Gondolt halálra, borra, nőre, 
Mipden más táján a világnak 
Szent dalnok lett volna belőle. 

De ha a piszkos, gatyás, bamba 
Társakra s a csordára nézett, 
Eltemette rögtön a nótát: 
Káromkodott, vagy fütyörészett -. . .« 

Sajnáljuk Adyt, hogy neki csak károm
kodnia, fütyörésznie kell köztünk és Önma
gunkat, hogy — ő a mi csordásunk. De azo
kat a kritikákat nem sajnáljuk tőle, amiket 
• szegénységeért* kapott: »Mintha tegnapi má
mor vértolul ásai sajongnának az agy velőn, 
mintha >másnapos< kedély úsztatná ködét 
a szem elé, hogy azon át szennyesnek, érdek
telennek lássa az egész, j i l ágo t s, csak a kéj 
buta rögeszméjén rágódnék. Komorság, rossz 
kedv, életuntság, férfiatlanság, nyavalyásság 
ütött tanyát a lyra berkein s a rothadt halál 
szele csapkod körülötte. — Igazán: a »mü-
veletlen-ége* miatt gyalázott, de ép testű-lelkű 
magyar parasztot többre becsüljük egy-egy 
Parisban kiszikkadt, kiélt nyugati magyarnál: 
attól erőteljes, nagyra hivatott nemzedéket, 
ettől legföljebb csak csak . . . lyrát várha
tunk.* Hogy mekkora igazság van Horváth 
János itt idézett szavaibanj annak megállapi-. 
tását az olvasó vállalkozó kedvére bizom: 
mégtudhatja, ha elolvassa azokat a modern 
verseket, amiket — eddigi szokásomtól elté-
rőleg — nem idézek. Néhányan már meg

csömörlöttek tőle: Oláh Gábor tanár, aki 
szintén elutazott Parisba, Erdős Renée, akit 
a naturalizmus szintén a nyugatiakhoz fűzött 
és aki ma már kéri az Istent: 

Ne vigy engem a kísértetbe . . . 
Két fosztogató kezem fogd le! 
Zárd le, zárd le hévséges ajkam! 

...Számról a puha mosolyt vedd le, 
S fojtsd bele torkomba a szókat, 
E tűzzel, vésszel rohanókat, 

-Miket nem érthet ember, csak Te — 
Miket nem olthat ember, csak Te — 

. Ne vigy engem á kísértetbe . . . 
(Erdős Renée: A perc.) 

Annál erösebben ragaszkodnak az uj 
irányhoz Ady többi követői, különösen a nagy
váradiak, az 1898-ban megalakult .Tizek 
társasága* kebelébe tartozók: Babus Mihály, 
Balázs Béla, Dulka Ákos, Ernőd lamás, 
Juliász Gyála, Miklós Jutka stb. és a foly
vást jelentkező ujak, kik részint a Nyugat-bs, 
részint a Modern, Könyvtár füzeteibe, vagy 
a Nyugat Könyvtár füzeteibe irják verseiket. 
Valamennyien friss erők. egyik-másikuk még 
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Elhalaszt"ott emléktábla leleplezés. La
punk mult számában megemlékeztünk arról, 
hogy Czelldömölkön az ág. hitv. ev. gyüleke
zet Gyurátz Gerenc püspök részvételével ma 
leleplezési ünnepélyt tart. Ugyanis OsttTy Mi
hálynak, mint az első kerületi világi elnöknek 
és Vidos Miklósnak, egyházmegyei világi elnök
nek emlékét megörökítő tábláját fogják lelep
lezni ünnepi istentisztelet keretében. Ez ün
nepség mint értesülünk, a püspök gyengéiké- j 
dése miatt bizonytalan időre elhalasztatott. 

A czelldömölki ifjúság mulatsága. A ' 
GritT-szálló kerthelyisége ma este hangos jó- i 
kedv és mulatság színhelye lesz. Legalább is 
erre enged következtetni a mindenfelé észlel
hető nagy készülődés. A rendezőség is nagy
ban buözgólkodik a fényes siker érdekében. 
A rende/.őség nagy száma garanciát nyújt a 
leányonnak arra nézve, hogy kitűnően fognak 
mulatni. A mulatságot kedvezőtlen időjárás 
mellett is megtartják a szálló nagytermében. 

A Czelldömölki Ipartestület é l polgári 
Olvasókör mulatsága a mult vasárnapon 
folyt le, mely erkölcsileg és anyagilag is 
kiválóan sikerült, A tiszta jövedelem 164 K. 
64 fillért tesz k i . A rendezőség ezúton is 
köszönetet mond a felülfizetőknek s minda
zoknak, akik a siker előmozdítása érdekében 
fáradoztak. A kisorsolt nyereménytárgyakat 
melyeket nyerőik ínég nem vettek át, f. hó 
20-ig a kör helyiségében (Bárány vendéglő) 
még megkaphatják. 

Vizsgálat a veszprémi legénygyilkos
ság ügyében. Folyó hó 4-én reggel 7 órakor 
Schátzler István veszprémi kir. törvényszéki 
vizsgálóbíró, a kir. ügyésszel és jegyzővel V i -
nar község határában a helyszínen megjelent 
a szemle megejtése végett, ahol Cs. Molnár 
Jói-sef és Molnár Ferenc szergényi lakósok 
adták meg a szükséges felvilágosítást, mint 
akik a tett idején Sipkovics Dénes földje 
mellett szintén szántottak s igy szemtanúi 
voltak a gyilkosságnak. A szemle után d. e. 
8 órakor a bíróság Szergény községházában 
folytatta a beidézett 26 tanú kihalgatását, 
kik közül a tettes anyja, Szabó Istvánné és 
testvérje Szabó Gyula a vallomást megtagad
ták. Szabó Mariska tettest dr. Sleinberger Li
pót pápai ügwéd, Sipkovics Dénes családját 
pedig dr. Sándorfi Kázmér veszprémi ügyvéd 

Ioné, a dráma szereplőinek anyja ieketébe 
öltözve megtörten és zokogva tudott csak alig 
hallhatóan válaszolni a kérdésekre.Sipkovicsné 
vallomása szerint mondta egy ízben fiának, 
hogyha szereti Szabó Mariskát, vegye el, ők 
beleegyeznek, de Sipkovics Dénes kijelentette, 
hogyha akkora aranya volna neki, mint ő 
maga, akkor sem kell feleségül, mert meg
utálta. A leány vallomásából kiderült, hogy a 
forgópisztolyt ő, vagyis a leány vásárolta Pá
pán az aratás elején, nem pedig a legény 
adta neki. Az esküdtszéki tárgyalás Veszprém
ben novemberben lesz. 

Halálos szerencsétlenség. Varga Jó
zsef cseléd folyó hó 9-én Tapolcáról bort 
szállított gazdájának, Tischler Károly kecskédi 
vendéglősnek A 73 éves öreg ember, aki a 
telt hordók egyikének tetején ült, útközben 
lezuhant a kocsiról és pedig oly szerencsét^ 
lenül, hogy sérüléseivel a helybeli kórházba 
kellett száilitani. Itt aztán másnap meghalt A 
vizsgálatot Somogyi Aladár szolgabíró és dr. 
Hetthéssy Elek járásorvos ejtette meg. 

Football-verseny. A Czelldömölki Fo
nt buli Club mult vasárnap délután mérkőzött 
a Pápai Ifjúsági Athletikai Clubbal. A revanzs-
mérkőzés ifjai'nk diadalával végződölt és 4:0 
goolarányban dőlt el. 

Betörés a „Magyar Király"-ba. Mult 
vasárnap éjjel ismeretlen tettes az utcai ab
lakon át bemászott a >Magyar Király*-hoz 
címzett helybeli szálló egyik helyiségébe és 
onnan ellopott 5 korona aprópénzt, 3000 drb. 
cigarettát, 400 darab szivart és mintegy 7 
üveg pezsgőt és likőrt. A tettes ismeretlen 
még, de már nyomában van a csendőrség. 

Kitűntetett é s megjutalmazott cselé
dek. A íöldmivelésűgyi miniszter Verebély 
István sági és Szálai János kemeneshögyészi 
gazdasági cselédeket hűséges szolgálatuk elis
meréseért 100—100 korona jutalommal és 
elismerő oklevéllel tüntette ki. 

A fodrászok ünnepnapja. F. hó 21-én 
a fodrászok országos kongresszust tartanak, 
amikor is üzleteiket országszerte zárva tart
ják. A k .mtresszuson bizonyára a hajnyirás 
és borotválás árát fogják felemelni. Mi is lehet 
más a megvitatás tárgya? 

A Jánosházai Football Club mulat
sága. F. hó 20-án a Jánosházai Football 
Club este fél 9 órai kezdettel zártkörű nyári 
táncmulatságot — a jánosházai Központi 
Kávéház termében tartanak meg. Belépő-dij 
személyenként 3 korona, családonként 5 K. 

szülelésének negyedszázados évfordulóját sem 
ének e meg. Mind nagy látásokkal, megsej
tésekkel telvék: Ady-utánzók. De azért már 
• megjárták az Éiet kálváriás oiszágutját.* 
Nyelvi tekintetben Babics Mihály jár legelöl. 
• Adysmus* , tekintetében ő ínár valósággal 
kész paródiákat ir, vakmerően és nem hihe
tem, hogy — komolyan: 

Fekete országot álmodtam én, 
.... Ahol minden.fekete volt, , 

Minden fekete volt. 
Minden fekete, de nemcsak kivül: 
Csontig, velőig fekete, 
Fekete, 
Fekete, fekete, fekete. 
Fekete Ég és feke'e ház, 
Fekete fák és íeketg ház . . 

Nem • : vább. mert elfog —a láz: 
m«i££ ...iralálum számokban kifejezve, hogy 
.feketéllik* Babics >Feketcorszdy cimü köl-. 
teménye? A 37 soros versben 47 »fekete« 
ázó fordul elő! Kiég ügyesen sajátította el 
Gellért Oszkár is az Ady furcsaságokat Ide
zárom Kérdőjeles t e r sének utolsó versszakát: 

Bólint a lomb... Búcsúzik? Vagy köszönt? 
Menjek? Maradjak? Itt voltál? S ha it t : 
Nekem mii hánytál vissza, mit? 
Könnyet? Vagy csak közönyt? . 
Elbujtatott mosolyt? Tovább keressek? 
Vagy egykedvűen kabátomról a port 
Leverjem ?... Vagy sírjak ? És nevessek ?... 

Az Ady kövelökröl sem mondok többet: 
csak ismétlégekbe bocsát kőzné1:- elmondanám, 
amit Advról mondtam —keveseobdicsérettel. 

A magyar kőlUsceilegujabb irányáról 
irt soraim után ponto: téve megjegyzem még, 
hogy a témáról még sok't, nagyon sorat-le.-
hetne írni. Adyról és az ő költészetéről irtak 
eddig már mások is és mé;; többen fognak 
Írni ezután, örvendetes, hogyha foglalkoznak 
vele és tanulságos. Dicsérjük föl áz egekig, 
dobjunk rája követ: egy igazság, az megma
rad: nincs kár haszon nélkül. 

.<— Vége, — 

tartott táncmulatságon a CzelldömölkTEIaggott 
iparosok és a polgári olvasókör javára. Dr. 
Marőlhy László 10 K. Máv. Temetkezési egy
let, Sági Temetkezési Egylet 5 K. Laluk 
Ferenc, Hubert Sámuel, löt. Bán János 
plébános ur, Rőh Pál 4 K. Tóth Gábor Inta, 
Nóvák Ferenc, özv. Deim Sándorné, Farkas 
János, Berecz Lajos, Szabó Jakab, Somogyi 
Aladár 3 K. özv. Nunkovics Sándorné, Simon 
József, Pálovics József, Horváth János, Lóránt 
Gyula, főt. Luncz Alajos, Hári József, Patyi 
Jónás, Nagy Pál, N. N., Schütz Gyula, Sóvári 
Sándor, Kelemen Tivadar, Steiner József, 
Kovács József, Horler János, Németh László, 
Kovács Imre őrsvezető, Kreiner József, 
Szarka Józsel, Szagán János, Fodor Károly 
Szalóky Zsigmond, az elaggottaknak Simon 
Sándor, Varga György 2 K. Kovács József 
Szalay Lajos 1.50 K. Szalay János v. bíró, 
1.20 K. Sipőcz János, Balog Mihály, Dinkgreve 
Nándor, Tóth Viktor, Gróf Károly, Németh 
Sándor, Módos József, Béres Sándor, Szalay 
József, Kilbach István, KlitTl Gyula, Bokor 
Károly, Horváth Jáuos, ifj. Reich Imre, Takách 
Ferenc, Hegedűs Sándor, Vendler Lajos, Csuba 
László, Vass János, Szabó József, Jugovics 
Imre, Mayer Istváu, Zsigmond Istvánné. Tiha
nyi Béla, Lichtchein Gusztáv, Kovács Ferencnél 
Fodor Henrik, Pfaflek József, Jeranek Károlyi 
Szalay Ferenc, Klafll Kálmán, .'üzen Sándor 
Németh Márkus, Németh János, Bletler Pá.. 
Müller Sámuel, Tóth Sándor, Shvarcz N. , 
Balasa István, Szakács Gyula. Horváth N., 
Szeiler Jenő, Miklós Lajos 1 K. Fábián Dezső 
60 fill. Ernst Józsefné, N. N . Bakos Ernő 
50 fill. Dobos Ferenc 20 fi" 

A sárvári cukorgyár, a szombathelyi 
tüzkárosult színtársulatnak 100 K.-t tldótt 

! segélyképpen. Az adományozás mindenesetre 
báró Halvány Béla urnák nemes lelkületét 
dicséri. — Itt említjük meg, hogy a cukorgyár 
egy nagybérletet vett föl. Bérbevette Eszt'er-
bázy gróf pápa-ugodi bírt. kát, 42.000 holdat, 
holdankint 18 koronáért. 

Házi szövőipar Szombathelyin. Már 
egy alkalommal megemlékeztünk azou valóban 
hasznos és szép házi szövőiparról,, melyet 
Schiffer testvéreknek Szombathelyi Vászonáru 
és Kelengyevállalata folytat. A jóhirnevü cég 
nap nap után nagyobb és nagyobb teret hó
dit meg házilag szőtt árui részem úgyannyira 
hogy ma már messze vidékekről kapják 
megrendeléseiket, melyeket vevőik legnagyobb 
megelégedésére b< nyolitanak le. A vállalat 
az utóbbi időben uj helyiségbe (D°nt rch-bazár) 
helyezte át műhelyét, amely előtt állandóan 

j nagy közönség szemléli, hogyan készülnek 
cikkei, melyek oly hamar tettek szert köz
kedveltségre. Alkalmunk volt megszemlélni 
ezen iparágnak művelését, s valóban csak 
örömünknek adhatunk kifejezést, hogy tapasz
talhattuk, miszerint vármegyénk székhelyén ily 
iparvállalat sikerrel műköilik, mely bámulatos 
szép munkájával, gyönyörű kivitelben dolgoza 
fel a tiszta lenfonalat. 

Tűzoltók mulatsága. A Czelldömölki 
unk. -Tüzoho Egyesület f. hó 20-an tartja 
zártkörű táncmulatság a Griff-szálló kerthe
lyiségében. A meghívókat ma küldte szét a 
rendezőség. — 

Felnyárslat munkás. Mikusi István 
jánosházai lakos pénteken délután Egyházas-
betyén cséplés közben szalmát hordott fel az 
asztag tetejére. Innen először a szalmát hordó 
hegyes végű rudat eresztette le azután ő 
maga csúszott utána. Minthogy azonbana rnd 
nem dült el, ..hanem a kazal oldalán állva 
maradt, Mikusit felnyársolta, aki rögtön meg 
is halt. 
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távol vád tőlünk, de azért mégis vonhatunk 
le áz ott történt vérengzésből tanulságot, a 
mely mindnyájunkat érdekel, különösen azokat, 
a kik gyermekneveléssel foglalkoznak ; pl. a 
szülőket is. Mi, a kik újságokat olvasunk, 
tudjak, hogy a borsodmegyei Edelény község
ben borzalmas gyilkosság történt. Kgy 24 eves 
fiatal ember, asztalossegéd, meggyilkolta a 
fiatal korcsmárost, annak 18 éves fnieségét és 
17 éves bugái. Meg pedig fejszével vagdalta 
agyon a fejüket. Mikor ezekkel végzett, a 
lakásban levő pénzt elrabolta. Bizonyosan 
megkapja méltó büntetését. A bíróság min
denesetre ki fog terjeszkedni a vallatásnál 

'egy pszichológiai momentumra, a mely bizo 
nyara a mérlegbe esik az Ítélet meghozatalá
nál is. Az iüetó fiatalember leikenek fejlődése 
az a mi bennünket érdekel. Ó a legszorosabb 
i ételemben ugy nevelődölt rablógyilkosnak. 
Lelke évek soiáo át azon az uton jártamely-
nek végén ott állott a korcsmaépülst, melyben j 
elkövette a tettét. O valójában nem tudta, 
hogy milyen uton jár, egészen. önkénytelehO1 j 
jutott oda, a hol most van. Minthogy alapos j 
műveltsége nincs, — meg ugy lái.zik,-hogy i 
az apjának sincs, ki asztalosmester — nem j 
tudta megbírálni azt, vájjon jó uton jár-e. j 
Csák olvasott és olvasott, de nem tud'a, ho : j 
mit. Pedig az olvasmányai voltak azok. a 
mik a szörnyű útra terelték, ugyanis inilor l 
lakását kutatták százon fölül találtak nála | 
Aicfr Carter- rá ScJn.'ock Uo'iHesféle re- j 
tjétujckct. Tudjuk, hogy az i fajta regények '• 
mily idegromboló, gyilkosságokkal, büLtények- j 
kel telitett ' rtalinuak. u^yan-'yira, hogy I 
különösen a serdülő ifjúságit valósággal nc j 
vélik a gonosztettekre - hogy | 
|...legekké, szívbajosokká válhatnak, Ezt látjuk | 

óról-szóra az edelé-vi gyilkosnál is. n z t 
olvassuk róla: tüdőbajos, ideges szívbajban i 
' 'boráló, 24 éves vézna fiatal ember. íme a 
kapcsolat! Teleszívta matat afféle r<-»:ényckkel ] 
s mivé nevel'ék - ? E«y beteges, vézna j 
gyilkossá. Kzt az s-szefüggést senki sem ; 

t igedhatja. Világos dolog, i jóravaló ' 
műveket olvas, vagy ha sémit sem olvas, i 
bizonyára derék ember válik belőle. 

A tanulság tehát : i z , bog" válogassuk 
meg a gyermeknek, ifjaknak szánt olvasmá- J 
nyokat. És hogs az általános műveltséget i 
emeljük, hog'; : emberek bírálni is tudjanak, i 

Ezt a tanulságot mindenkinek, felnőttet- [ 
,ek, ifjaknak a neveimébe ajánljuk. 

Dr Bier ürünn városának tiszti I 
főorvosa, megállapította: Nagyon előre-; 
haladott korn egyéneknél, akiknek ' 
szabálytalan székeléssel kell niegküzde- i 
tiiök, » természetes Ferenez JÓZSOI- ! 
keserüviznek mar 8 napon ál tartó 
'taszíts .... (naponkint 3 eyökjinajiaU a •! 
i.ivánt. maradandó honvebbül>>,si'el'" idézi. 
— K..j ható gyúgvtárakban es füs /e ike-

: eskedésekliet.. A Szeiküldési-lgazgatósai; 
liudápesten. 

A gyakori tüzesetek, rendesen vigyázat
lanságból, gondatlanságtól -.**miaztrak. Külö
nösen ilyenkor aratás es c.-éplés idején 
t ellene* különös gondot fortlitanink. a gazdái
nak arról, hogy távol tartsák a lehetőségét 
is annak, hogy rövid. 1—2 óra alatt koldus
botra jussanak. Nem mondjuk, houy nincse
nek gondos gazdák.,de vannak gondatlanok is, 
kik aztán hanyagságok folytán egész közsé
geket, vagy egy s*-reg szomszédai tesznek 
tönkre. A hatóságok erélyessége is hiábavaló 
• •ti, hol például a szülők a gyújtót^ könnyen 
hozzáférhetővé teszik gyermekeiknek s távol
élők alatt a játékból . borzalmas tüzkataszt-

rófa keletkezik: vagy a hol a gazda cséplés 
Közben mulatságot ritidez mutik.isniial; s egy 
esetleg leivott eszű ember pipára nyújtáskor 
az éRŐ gyujiót eldubja s'az otí levő kazal egy 

rendesen az a körülmény, nogy 
pusztulnak el s a lakosok hajléktalanokká 
válnak. Kz pedig csaknem mindig előfordul, 
mert a .kazalokat az udvarokra rakják, szinte 
a házak tövébe. Városi helyen ugyan eztiltva 
van. de falun gyakorlatban van. Nem ártana 
a tilalmat a falukra is kiterjeszteni. A gazdák 
csépeljék ki » gabonájukat a mezőn a köz
ségtől jó távolságban, hogy ha esetleg tüz 
támadna a kazalokban, ne éghessenek el a 
lakóházak, melyekben ésetieg emberek is 
eléghetnének. Járásunkban ugyan a tűzrendé
szet ügye igen jó kezekben van. de ugy látszik 
még nagyobb szigorúság válik nzükségessé 

Tisztelt olvasóink figyelmet fölhívjuk 
Mását F.mö gazd. akad. hallsató dolgozatára, 
melynek tartalma nemcsak tudományos, tanul
ságos, hanem nálunk magyaroknál mindig 
aktuális, A cikk .Közgazdasági rovat' alatt 
található s több számban folytatólagosan 
közöljük. 

Versenytárgyalás. A székesfehérvári 
m. kir aliami méntelep parancsnokság pályá
zatot hirdet a Székesfehérváron, Komáromban, 
Nyitrán, Nagyacsadonés Palirrban állomásozó 
legénység és az ugyanott l.evfi mén állomány 
részere 1911. november ho 1-től 1912 év 
október hó végéig szükséglenüő élelmi cikkek 
valamint széna, szalma, kőszén és tűzifa 
szállításra. A versenytárgyalás mind az 5 
osztály részére f. hó 23-án d. e. 9 órakor a 
székesfehérvári méntelep számvevőségi iroda-
júúan fog megtartatni. Részletesebb felvilágo
sítás a -soproni keresk. és ipatkamaránál s 
az említett élelmezési raktároknál szerezhető. 

A 
(Katonadolog) 

Fordítás román nyelvből: 
Irta: Joneszkn Jenő. 

Amikor elvittek katonának, szerettem 
v 4na leugrani a vonatról. Egyszer a katona-
sxgnál az. egyik őrmester cigarettát kért tőlem, 
de én nem akartam adni. — Azt mondtam : 
nincs, habar tudtam, hogy m'„Lilla a tele 
dobozomat. Következő nap eltűnt a fegyver-
li.-zlito vasam. Mindjárt gondoltam, hogy ki 
vehette el, szer! ily szavakkal fordultam a 
legközelebbi lalálkozásunkor az örmeoerh.' /. : 
Őrmester Ur. miért lopta el a fegyver-tisztító 
vasiinat?" Erre ö meg akart . . . i i . Én elfu-
loö..m s szök-vénnyé lettem. De elcsíptek 
nemsokára uvn tapasztalatlan voltán). 'iém 
tndtam elrejtőzni Ámde mihelyt alkalom 
kínálkozott uji i megszöktem, mert az őrmes
terei)) min.'.eii második éjszaka a legkellemet
lenebb ' idilben remiéit ki örségre. Sajnos, 
ekkor is elfogták: még mindig nem voltam 
eleg óvatos. Csakhogy harmadszor sem 
nyugodtam ám meg. újra próbáltam szeren
csit. Mégszöktem, liajlárs és hat hónapig ugy 
éltem, mim egy üldözött vad : kukorica földe
ken, erdOkbjen, elhagyott kunyhókbán, szalma-
kaztdok közt, mezőkön és Iste . tudja, még 

l„,l Sokszor a fakón töl: •jszakáiraat s 
nem egyszer gondoltam arra hogy fölakasztom 
magam. De, még sem lettem, mert még 
éreztem magamban erőt. és . . . . én azt 
mondom ; csak akkor segítse Iste:, az embert 
ha azt már elhagyta önereje. _Egy falat 
kenyérért nyomorult' koldussá lettem 
Loptam . . . Sőt mi: több; 'emberi életet 
oltottam k'. Hallgasd még, hogyan történt. 

• —Elérkeztem" eiy szép este valami 
elhagyott malomhoz . . . Ej, de minek 
mondjam el ezt is! Menjünk! . . . Vagy tán 
félsz? Tudom mire gondolsz. .Ez az ember 
valami galibát akar csinálni; nén> iobb volna-e 
lelőni és azt mondani azoknak, kik rám 
bízták, hogy; szökís közben lőttem le, mert 
háromszros .állj! , kiáltásomra sem állt meg. 

eszlek ! . . . 
— Ott álltanv tehát, amint mondám az 

elhagyott malomnál, éhesen, mint egy farkas, 
mert három napig kellett koplalnom. 

Valami neszt hallok : egy szekér nyikor
gása volt. Előjövök búvó helyemből és az 
ökrök ellé állok : 

— Hová mégy atyámfia? 
A gazda aludt, de kérdésemre fölébredt 

s megdörzsölte a szemét: 
— Ki vagy, hé? 
— Jó-ember, bátyám. Hová utazol? 
— Haza. 
— És hová való vagy? . . . 
— Mi közöd hozzá? 
— Csak kérdem. Van valami ennivalód! 

nagyon éhes vagyok? -
— Szerezz magadnak ! 
Erre kihúzom a vasszeget az igából és 

neki a jámbornak. Ez kivette övéből a kést. 
Én azonban megelőztem, fejbesuhintottam a 
vasszegel. ugy, hogy lefordult a szekér oldaláról. 

Kikutatom a tarisznyákat s két kenyeret 
találok. Elviszem és futni kezdek. Egész 
éjszaka futottam, közben falatoztam . . . . . . 

Később elviselhetetlenné vált igy az élet 
s titokban haza mentem. Különösen ez az öv 
— amit most is láthatsz rajtam s melyet egy 
leányka szőtt nekem, aki vonzott hozzám — 
ez hiányzott nagyon. Otthon lelejtettem s 
szinte fájt a derekam nélküle . . . Ezt sze
rettem volna magammal vinni, de valaki az 
elleneim közül meglátott ét elárult. És ime, 
most itt vagyok veled . . . Okna felé. 

A szökevény elhallgatott. Az erdő leve
lei közt ijesztő szél süvített végig. Fönt az 
égen egy pár csillag ragyogott, szórta a fényt 
haloványan az éjszakába . . . A katona le
hajolt a szökevényhez és mellénél fogva 
rázni kezdte: 

— Gyerünk, bajtárs ! 
— Menjünk! 
— Újra megindultak. Árnyékuk némán 

kisarte őket a fák között. A vadon titokzatos 
sóhajtása beleveszett az éjszaka csendjébe. 
Csak a nyárfa levelei susogtak lágy hangokat 
mintha csendes, őszi eső hulldogálna. Igy 
mentek tovább, va^y egy óra hosszáig anél
kül, hogy egyet is szóllak volna. — A csendet 
csak ritkái) zavarta meg egy egy fészkéből 
fölriadt madár repülése. 

Egyszere csak megrettenve állt meg a 
katona: a szökevény a főidre zuhant, mint a 
ledOtitött fatörzs és olyan keservesen JnyiVgBtt,~ 
fetrengett, hogy a szivr I. megesett rajla. Az 
a gond'lai cikkázmt át azyán. e látványra 
hogy .nyitvaja töri.«. á rögtön eszébe, jutott 
egy szerencsétlen ismerőse, ki e szörnyű 
betegséget a ka.-zarnyában szenvedett ki 
q.zásoktól kapls. Hallott va!»->it annak gyó
gyítási módjáról is a-ért puskáját ha'kezébe 
tette á> s letérdelt a szökevény mellé küzdvén 
vele, hogy megfoghassa kezének kis ujját és 
megszoríthassa azt. ÍAzt mondják, hogy az 
epilepsziában szenvedő magához tér. ha gör
csösen Összeszorított u ;ját kiegyenesítik). E 
közbnn haja az égnek meredi a borzalomtól 
s hideg verejték lepto el homlokát. A szöke
vény kapkodott, forgolódott, majd merevre 
nyújtózkodott, ordított, nyögött. A katona 
keresztét veleu magira. ^'*iíte sikerült meg
fognia a hánykolódó- szökevény balkezének 
kis újjá-. A kis ujj azonban hirtelenül kicsú
szott özéből éa ugyanakkor fegyverét js 
kiragad: j egy váratlan erő. A szökevény egy 
pillanat alatt föl".,tant s a fegyver már áz 
ő kezében ,Nó , bajtárs? mit fogsz most 
csinálni?. A ti tona. h f - - '"i t ta. hogy a 
szökevény becsa- mire veszett állatéhoz 
hasonló düh togla el egész testét. Rávetette 
magát a szökevényre és pedig oly cy' n *• 
váratlan támadással, . hncv ennek arra sem 
volt ideje, hogy a puska szuronyai a katona 
ellen "fordítsa. 
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lenné akarsz tenni, mi? 
A katona hangja rettenetes volt és a 

szökevény nagyon jól tudta, hogy kemény 
mérkőzés vár reá. Négy kéz küzdött most a 
halált osztó fegyverért. 

Mindegyikük világosai) látta, hogyha a 
fegyvert elveszíti, ö maga is veszve van. 
Megfeszített karjaik húztak, nyomták, ragad
ták, csavarták, emelték egymást. A két legény 
időnként mellt-mellre közeledtek egymáshoz 
és érezték egymás lázas lehelletét. Egyszer 
sikerült a szökevénynek a puskát ugy meg
fordítania tusakodás közben, liogy annak agyá
val a katonát mellbe vághatta. Ez megtánto
rodott, de nem engedett. Hirtelen hátra hú
zódott s a szökevény háta mögé került és 
körr'fogván mindkét ka-jával annak mellét, 
térdével a derekát iparkodott meghajlítani. 
Csakhogy a szökevény sem volt ám gyenge 
legény: meg sem ingott. Mindazonáltal a ka
tona nem hagyott fel kísérletével, amíg célt 
nem ért: a szökevény hátra esett, a fegyvert 
kiejtve, kezével támaszpont után hadonászott 
a levegőhen. Amikor már lent volt a löldön, 
a katona elengedte és megragadta visszaszer
zett feeyverét. A szökevény pedig felszökött 
a földről es futni kezdett, be az erdő belsejébe 

— Allj , állj meg, mert lövök. Egy fül
siketítő dörgés zúgott végig az erdőn. A ka
tona kidobja fegyveréből az üres töltényhü
velyt. Az erdő zenu. morog . . . 

— Állj! 
Dj dörgés rázta meg a levegőt . . . Egy 

árnyék osont el hirtelen mintegy tiz lépés
nyire a katonától . . . Valami ágacska ropo
gása újra a menekülő felé irányította a ka
tona figyelmét. Erre gyors léptekkel megindult 
a jelzett irány leié. 

— All j ! 
A puska ismét eldördült. Az előbbi ár

nyék hirtelen eltűnt az erdő sötétségében. A 
katona odament, ahol az árnyékot utoljára 
látta . . . A szökevényt elterülve találta, ki
nyújtott karokkal, arccal lefelé fordulva, mintha 
az anyafőidet csókolta volna . . . 

Sandu. Aldea. C-I.aitin D. után. 
— Vége. — 

Közgazdaság. 

A gazda és a madárvédelem. 
írta: Misát Ernő, gazdasági akadémia hallgató. 

A madárvédelem modern társadalmunk 
egyik legszebb alkotása. Eltekintve a madarak 
hasznától, az önzetlen szépet és jót pártfogó 
emberiségnek kevés, oly igazán ukből fakadó 
intézménye van, min azok az egyesületek, 
melyek a védtelen madarat veszik pártfogá
sukba. A gazda a szabad természetben tölti 
ej élete legnagyobb részét s mint a 'terme
szét fiának*, neki szerez legtöbb örömöt a 
virágos mező és a madárdaltöl hangos erdő 
s ha igazán gazdának született, meg is kell, 
hogy találja azt a gyönyörűséget, amely a 
nagyvárosi élet sok más élvezetét is kárpó
tolni tudja. Sok ember örömmel hallgatja 
tavasszal és nyáron a 'vidám madárdalt, de 
mikor beköszönt a szigorú tél s megkezdődik 
a madárnyomoruság, rá sem gondol arra, 
hogy milyen könnyen visszafizethetné pár 
szem eleséggel az éhező madaraknak azt a 
sok kellemes nyári órát. 

Tekintsük a dolgot hasznos oldaláról és 
beszéljünk a számító gazda szempontjából 
erről a kérdésről. Gyümölcsfáinknak megszám
lálhatatlan az ellensége, ezek ellen pedig vé- ' 

akarunk látni. Már most ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a rovarevö madarak ebben a vé
delemben igazán fontos szerepet töltenek be, 
vájjon nem elég inditó ok ez arra, hogy meg
védjük a hasznos madarakat! Mert egy józa
nul gondolkodó, ember megbecsüli a kártékony 
rovarok minden olyan ellenségét, amely a 
rovarirtásban számol tevőén segít. Természetes 
segítségünk pedig ilyen értelémben csak egyet
len egy van és ez a madár. 

Emberi erővel, eljárásokkal, eszközökkel 
való védekezés, szerencse, ha annyit eredmé
nyez, hogy néhány évre elhalasztjuk a veszély 
ujabb jelentkezését, de alig van rá eset, hogy 
a megtámadott terményt meg tudnánk men
teni. Rövidebb-hosszabb időközökben ismét
lődik a költség és a kár és ennek ki vallja 
kárát? Mindig-csak a gazda! Ha nem á mi 
önzetlen szövetségeseinkkel, a rovarevö ma
darak segítségével, de kizárólag törvények 
és rendeletek alapján megparancsolt fatiszto-
gatással, hernyóirtással akarjuk szervezni a 
rovarok ellen való védekezézt, akkor kénsze-
ritő ok nélkül csak szaporítjuk azon hatósági 
intézkedéseknek a számát, amely örökre irott 
malaszt marad. Ezzel azonban korántsem azt 
akarom mondani, hogy ne tisztogassuk a fákat. 
Tőlünk telhetőleg mi is pusztítsuk a rovaro
kat, dehogy munkánkat kónyebbé és olcsóbbá 
tegyük, szövetkezzünk, a mi önzetlen szövet
ségeseinkkel, rovarevö madarakkal! 

A következőkben tehát a gyakorlati ma
dárvédelemről akarok szólni. Ismertetni fogom 
a madárvédelem mai állapotát, falusi viszo
nyainkat a madárvédelem tekintetében, rövi
den vázolni fogom a rovarirtó madarak hasz
nát, ellenség-it s végül a gyakorlati madár
védelem népies elterjesztését és kivitelét. 

A hazai madárved. lem ügye, mint annyi 
sok más is, jóval mögötte marad a külföldi
nek. Hazai madárvédő egyesüleleink, majdnem 
kivétel nélkül a nagyobb városokban alakul
tak, illetőleg azok vidékén működnek és iga
zán legkevesebbet tesznek azok, akik a ma
dárvédelem hasznát közvetlenül éreznék és 
érzik is, maguk a gazdák. Néhány nagyobb 
városban a ligetek, parkok valóságos tanyái 
a'hasznos madaraknak, a városi nép hama
rabb megtalálta a madárvédelemben a neme
sebb élvezetet, mint a gazda, — akit pedig 
erre mintegy ráutal a természet — és azt 
sokkal-könnyebben meg is tehetné. Pedig a 
városi ember igazán csak az önzetlen gyö
nyörűségért eteti a parkok madarait, mig a 
gazdánál a madárvédelemből származó anyagi 
haszon is számításba jön. 

Igaz ugyan, hogy vannak egyesek, akik 
a madár által hajtott hasznot a rovarok pusz
tításánál jelentéktelennek mondják. Ez ugyan 
nem áll,' de ha még igy volna is, akkor sem 
szabadna arra a végkövetkeztetésre jutni, 
hogy tehát ne védjük a madarakat, mert ha 
most még nem is hajtanának számottevő 
hasznot, ha majd a védelem mellett kellőké
pen elszaporodnak, akkor bizonyára jelenté
keny lesz az a haszon, melyet a gazdának, 
kertésznek a gyümölcsösök tisztogatása körűi 
szereznek. Természetesen, ahol az egész ha
tárban alig van pár száz pacsirta, cinege, 
fecske, ott. az eredmény nem lehet túlságos 
nagy. A madárvédő egyesületeknek a legfőbb 

•rTmtTSéw^matro'ai: '"számát aiitiyirá 
szaporítani, hogy megtudjanak birkózni a sok 
kártékony rovarral. És valóban ez a helyes 
ut és ha ezen haladunk, bizton számithatunk 
sikerre, i 

A madárvédelemről igazán szép külföldi 
példák állanak rengelkezésünkre. It t is, Ott is 
olvashatja az ember könyvekben, újságokban, 
hogy egyik-másik nagyobb város parkjában 
milyen szelídek a madarak, hogy szinte az 
ember kezéből eszik ki az eleséget s vidám 
dalukkal, fürge játékukkal mennyi örömöt 
szereznek a városi embernek. -

Azt mondják erre sokari: »Könnyü kül
földön a madárvédelem, mert ott a köznép 
sokkal intelligensebb, mint a mi falnsi népünk, 
de próbálja meg valaki, beszéljen a magyar 
parasztnak madárvédelemről, majd kineveti 
vele együtt.* .', - ; 

Elég szomorú, de van ebben az állítás
ban nagyon sok igazság. Általánosságban nem 
lehet ugyan elmondani, .hogy a magyar nép 
nem szereti a madarat. Hiszen akinek volt 
alkalma csak pár hetet is falun tölteni, bizo
nyára látta, hogy alig vau ház, ahol egy-két 
gerlicét, szajkót, fekete rigót, fűlerailét ne 
találna az ember. Ki ne emlékeznék az eny
ves-vesszőre, lószöi hurokra és egyéb madár-
fogó szerszámokra, amelylyel lépre csalta a 
falusi é s városi suhanc egyaránt a legóvato
sabb éneklő mádarat is?! Sajnos azonban 
abból a látszatból, hogy ime, szereti a házá
nál a magyar ember is a madarat, egyáltalán 
nem lehet még a legcsekélyebb madárvéde
lemre sem következtetni. Sőt ellenkezőleg! 
Ki nem látta volna ősz végén, vagy tél ele 
jéu a kertekbe kitett üresre , vájt tökhéjat, 
melybe a gyanútlan cinegéket és harkályfélé
ket összefogdossák. S vájjon miért, Talán, 
hogy télviz idején kalickába zárra megment
sok a szegény apró madarakat az elpusztu
lástól, ellenhatástól ? Dehogy azért, hanem 
lenyesik a fogoly madárka szárnyait s oda
adják játszani a gyerekeknek. S mi az ily 
szengény kis madárnak a sorsa? Az agyon-
kínzás és az éhenhalás! Pedig ha tudnák 
azok a szenvedélyes madárfogdozók, hogy 
azok a madarak nap-nap után kétszer-három
szor is vágigjárják ugyanazt a kertet és egy-
egy ilyen cserkészás hány száz meg száz 
kártékony rovarálca pusztulását jelenti, bizo
nyára máskép gondolkodnának. Tekintetbe 
véve a cinegefélék azon tulajdonságát, hogy 
egy csapat mindig csak ugyanazon — hogy 
ugy mondjam — kerületbe jár, könnyen be
láthatjuk, hogy ha egy ilyen madárcsoportot 
kipusztítunk, azon a vidéken, amelyen az el
fogott madarak jártak volna egész télen át, 
megmarad a sok rovarellenség s a madár-
pusztités hatása csak tavasszal jelentkezik, 
mikor a teljes számban áttelelt rovarellen
seggel szemben a gazda hiába igyekezik vé
dekezni. 

Próbálja meg valaki, mondja el szép 
szóval a falusi madárfogdosónak, hogy meny
nyi kártékony rovart pusztított volna el a 
megölt madár, ha egész télen át tisztogathatta 
volna a kertet. Erre legtöbbször azt a felele
tet kapjuk, hogy tavaly nem fogdostuk a 
madarakat, mégis sok volt a hernyó, no meg 
van még elég iiyen madár, avval az egy-ket
tővel nem lesz se több, se kevesebb. -



IVdig ezt a — már szinte szokássá valt 
— madárkinzást és pusztítást meg lehetne 
szűntetni. Mert. amim számtalan példa mu
tatja, mos lehet kedvelletni a madárvédelmet 
a magyar néppel is, csak olyan emberek kel
lenek hozzá, akik a madárvédelmet maguk is 
gyakoroljak es erre a falusi-nep"t is lurula-
nitják. I'edig meg teher rá tanítani. Igaz 
ugyan, hogy nehezen /megy, mert az efajta 
madárvédelemről szóló prédikációkat legfel
jebb megmosolyogja először, de ha. sikerül 
vele megkedveltel/íi, akkor nálánál jobb ma-
darvédőt keresn/nem lehet. Különben is nem 
szükséges, bog/ a maiin védelmet a maga ] 
valóságában ismeittsíük meg a falusi néppel, j 
egyelőre az is nagy eredmény lenne, ha nem I 
pusztítana a madarat, mert ez ut is végered
ményben csak a madárvédelemre vezet. 

És ha a megtelelő módokat és eszkö
zöket megtaláljuk, ez a munka nem is lesz 
olyan nehéz, amilyennek az első pillanatban 
látszik. Igaz, hogy a magyar nép véreben 
benne van az a tulajdonság, hogy amily erő
sen ragaszkodik j ó . szokásaihoz, épp oly ne
hezen lehet belőle a természetévé valt rossz 
szokásokat kiküszöbölni. Ha a magyar nép-
itáiotel figyelemmel vizsgáljuk, me aláljuk 
népünknél is a madárvédelem csiráját, lhsz 
mindenki látta, milyen védelemben részesiti 
a iegmUveletleuebb cselédemher is a fecskét, 
szinte babonás félelemmel őrzi az eresz alá 
rakott sál fészket, mert akárki laveri a fecske 
fészkel, annak a tehene — a néphit szerint 
— véres tejet ad. S ha azt kérdezzük, miért 
oly általános a fecske szeretete, ugy erre 
megtaláljuk a feléletet abban, hogy már az 
apró gyerekeket arr;. tanitjik, hogy a fecs
két bántani nem szabad, mer aki követ dob 
rá, elszárad a keze, mert a fecske Isten ma
dara. Még egy madár van, amelyet nemigen 
hántanak; ez a mezei pacsirta. Ez az a, ma
dár, amelylyel a szántó-vető lépten-nyomon 
találkozik és mezei munka közben dalolasával 
mulattal. Ha kaszálás közben pac-irta fészekre 
akad, .ó r ; '-. >-zalja. de fészekben levő tojáso
kat nem b imja. A magyar nép határozottan 
szerati ezt a két madarat ha azt kérdezzük, 
miért szereti jobban ezt a k':töt mint atilb-
bit, igen. egyszerű a felelet, meit ezeknek a 
madaraknak védelme ho.s-.zu idő otr szinte 
termeszeiére eált a népnek, uu>r; megtanítot
ták rá még abban az időben, mikvr a példa
beszédeknek meséknek, babonának nauyobb 
szere]"' volt a népeiéiben. . • 

lVe>.e köv.i 

Nyomdász-
t a n o n c n a k 

Coládból való fia kedvező 
feltételek mellett felvétetik 
Dinkgreve Nándor-

Keressük mindenben a legjobbat! 
Nagy elővigyázat ajánlatos -az egészséges 
ivoviz megválasztásánál, igyunk es kérjünk 

tehát mindenütt 

Szántói savanyúvizet, 
mely gazdag, természetes szénsavtartalmánál 
fogva rendkívül kellemes, az egészségre hasz
nos, elsőrangú asztali MZ. Erősen liugyhajtú 
hatású, elősegiti az emésztést, megakadályozza 

a gyomorégést. 

A Szántói savanyúvíz: 
Bornak: fűszer, 

Betegnek: gyógyszer, 
Egészségesnek: óvszer. 

Főraktár Czelldömölkön : Landler Samu 
inszerkereskedönel. 

Eladó 
fa-, vas- és fnszernzlet 

erős italméréssel 
60 ezer korona évi forgalommal. 
Bármely nagy családnak biztos 
megélhetés. Átvételhez 10 ezer 
korona szükséges. Ugyanott egy 
T É G L A G Y Á R is eladó. 
Érdeklődők alanti címhez forduljanak 

László Somló-Szöllős. 

könyvnyomdájában : : Czelldömölk. 

Miért fizet egy hölgyért drága árakat? 
I szem 

vörös királyos védjegyű 
dr. Dénes-féle üditő 

„Havanna pasztilla" 
órákra megszünteti a dohányzási ingert. 
Egy több napra elegendő elegáns doboz 
ára 40 fillér Viszonie'.ártisilóknak:árked
vezmény. Ügynökök keresletnek. 

Fóbizományos: 
if]. Weisz és Társa Budapest, 

, s t - L Fehérvá.i-nt 11. szám. 

gyógy és üditöviz. 
A szénsavas ásványvizek 

K I R Á L Y A ! 
Angolkór és vérszegénység ellen pá
ratlan gyógyszer. Mint üditő és hüsitö 
ital a legelső minden vizek kőzött 

Kapható: GAYER GYULA ntóda 
C Z E L L D Ö M Ö L K . 

F I X F I Z E T É S 
és magas jutalék mellett alkalmazunk 
vidéki ügynöküket sorsjegyek részlet-
fizelésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 

Hecht Bankház Részvénytársaság 
Budapest, VI . , Ferenciek-tér* 8. 

Eladó. 
Czelldömölk legforgalma

sabb helyén a Sági utcában 
— Bárány vendéglővel szem
ben — levő 31. szánra 

ház azonnal eladó. 
Értekezni lehet Háry József 
1 5 6 háztulajdonosnál. 

A a 
h ö l g y 

aki az egészséges bőrápo
lással térődik, főkép a pat-„ 
tanások at eltüntet ni, továbbá 
febér arcszint és puha bort 

szerezni óhajt, csak 
Steckeupferd-liliomtej-

suppannal 
(védjegy: vesszőparipa) 

mussa magát. 
Gyár: Bargmann & Oo. 

Tetschen a E. 
Darabja 80 fillérért kapható 
gyógytár, drogéria és illat-

.••zer-üzletben. 

„A köztudatba ment át", hogy csakis 

Kál la i LflJ0§ m o t o r 2 v á r a 

Budapest, VI. Gyár-utca 28. 
szállítja te l jes jótállaí* m e l l e t t 

• '. iehirnevesebb motorcséplő készleteket. 

Salát érdekeijén kérjen gn l sa gazda disz-főárlapot, melyet ingyen, bérmentve kflld a gyár. 
Fontos figyelmeztetés! Kállai LAJOS, hírneves motorgyára 
nem tévesztendő össze más KÁLLAI nevti kereskedő cégekkel. 

Nyomatott Dinkgreve Nándor villanyüzeníu kőnyvnynmdájában^lidömOTön 
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